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ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Computer  Engineering 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

        ชื่อเต็ม   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

   Master of Engineering (Computer Engineering) 

        ชื่อยอ    : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

          M.Eng. (Computer Engineering) 

 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 1  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

 แผน ก แบบ ก 2  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

 หลักสตูร 

แผน ก  แบบ ก 1 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

ก.  วิชาเอก  ไมนอยกวา   3  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

- สัมมนา    2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

- วิชาเอกบังคับ    1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)   

 

ข.  วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา   36 หนวยกิต 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 
 



Page 2 of 20 

 

รายวิชา  

ก. วิชาเอก    ไมนอยกวา   3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

- สัมมนา       2    หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

01204597 สัมมนา      1,1 

 (Seminar) 

 

- วิชาเอกบังคับ       1  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

01204591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร  1(0-3-2) 

 (Research Methods in Computer Engineering) 

 

ข.  วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา   36 หนวยกิต 

01204599   วิทยานิพนธ     1-36 

 (Thesis) 

 

 แผน ก  แบบ ก 2 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

- สัมมนา    2 หนวยกิต  

- วิชาเอกบังคับ     7 หนวยกิต   

- วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

 

ข.  วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

 

รายวิชา  

ก.  วิชาเอก   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

- สัมมนา       2    หนวยกิต 

01204597 สัมมนา 1,1 

 (Seminar) 

 

 

 



 

 

 

- วิชาเอกบังคับ      7  หนวยกิต 

01204512 การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธีคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Design and Analysis of Computer Algorithms) 

01204521 สถาปตยกรรมระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital System Architecture) 

01204591  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 (Research Methods in Computer Engineering) 

 

- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

01204511 ระบบมีรูปแบบและความสามารถในการคํานวณ 3(3-0-6) 

  (Formal Systems and Computability) 

01204513 การออกแบบข้ันตอนวิธีแบบขนาน 3(3-0-6) 

  (Design of Parallel Algorithms) 

01204514 เรขาคณิตเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 

  (Computational Geometry) 

01204515  พ้ืนฐานของวิทยาศาสตรขอมูล 3(3-0-6) 

(Foundation of Data Science) 

01204523 ระบบการคํานวณแบบทนความผิดพรอง 3(3-0-6)  

  (Fault-Tolerant Computing Systems)  

01204525   เครือขายเครื่องรับรูไรสายและอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 

  (Wireless Sensor Networks and Internet of Things) 

01204526  โครงแบบเครือขายและการบํารุงรักษา 3(3-0-6) 

  (Network Configurations and Maintenance) 

01204528   ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกตใชในเครือขาย 3(3-0-6) 

  (Queueing Theory and Applications in Networks)  

01204529  เครือขายเฉพาะท่ีแบบไรสาย 3(3-0-6) 

  (Wireless Local Area Networks) 

01204532  ระบบเวลาจริง 3(3-0-6) 

  (Real-Time Systems)  

01204533  การออกแบบตัวประมวลผลภาษาและตัวแปลภาษา 3(3-0-6) 

  (Design of Language Processor and Translator)  
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01204534 ระบบการคํานวณแบบขนาน  3(3-0-6) 

  (Parallel Computing Systems)  

01204535 การคํานวณแบบกลุมเมฆ 3(3-0-6) 

  (Cloud Computing) 

01204536   ระบบแบบเชื่อถือได 3(3-0-6) 

 (Dependable Systems) 

01204537  การบริหารจัดการศูนยขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Center Administration and Management) 

01204551 ระบบฐานขอมูลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Database Systems)  

01204553   การเก็บบันทึกและสืบคนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  (Information Storage and Retrieval)  

01204554 การเขารหัสลับและความปลอดภัยของขอมูล  3(3-0-6) 

  (Data Encryption and Security) 

01204555 วิศวกรรมขอมูลและระบบอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

  (Data Engineering and Intelligent Systems) 

01204556  การทําเหมืองขอมูล 3(3-0-6) 

  (Data Mining) 

01204557  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

  (Big Data Analytics) 

01204558  การวิเคราะหเครือขายสังคม 3(3-0-6) 

  (Social Network Analysis) 

01204562   ระบบอิงความรู   3(3-0-6) 

  (Knowledge-Based Systems)  

01204564 เครือขายหนวยประสาทเทียม 3(3-0-6) 

  (Artificial Neural Networks) 

01204566  การประมวลผลภาษาธรรมชาติข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Natural Language Processing)  

01204569  การเรียนรูของเครื่องจักรสําหรบัการประยุกตทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  (Machine Learning for Engineering Applications) 

01204571   การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Signal Processing) 

 



 

 

 

01204573 ระบบหุนยนตและการควบคุม 3(3-0-6) 

  (Robotics and Control Systems) 

01204574 การออกแบบระบบวงจรรวมขนาดใหญมาก 3(3-0-6) 

  (Very Large Scale Integrated Circuit System Design) 

01204575 การออกแบบระบบดิจิทัลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Digital Systems Design) 

01204581 คอมพิวเตอรกราฟฟกสข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Computer Graphics) 

01204583 การรูจํารูปแบบ 3(3-0-6) 

  (Pattern Recognition) 

01204584 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Image Processing) 

01204585 การยศาสตรในระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  (Ergonomics in Computer and Information Systems) 

01204596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Computer Engineering) 

01204598 ปญหาพิเศษ 1-3 

  (Special Problems) 

และ/หรือ ใหนิสิตเลือกเรียนวิชานอกสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัดของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมีเลขรหัสสามตัวทายตั้งแต 500 ข้ึนไป ไมเกิน 6 หนวยกิต 

ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยความเห็นชอบของ

หัวหนาภาควิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ข.  วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 12   หนวยกิต  

01204599   วิทยานิพนธ   1-12 

                (Thesis)    
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แผนการศึกษา 

 

แผน ก  แบบ ก 1 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204597 สัมมนา    1        (ไมนับหนวยกิต) 

01204599 วิทยานิพนธ   9 

  รวม                       9 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร  1(0-3-2) (ไมนับหนวยกิต) 

01204599 วิทยานิพนธ   9 

  รวม                      9( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204597 สัมมนา    1        (ไมนับหนวยกิต) 

01204599 วิทยานิพนธ          9 

  รวม                          9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204599 วิทยานิพนธ   9 

  รวม                        9 

 

 



 

 

 

แผน ก  แบบ ก 2 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204512 การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธีคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

01204597 สัมมนา     1 

 วิชาเอกเลือก   6( -  - ) 

  รวม                      10( -  - ) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204521 สถาปตยกรรมระบบดิจิทัล   3(3-0-6) 

01204591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร   1(0-3-2) 

 วิชาเอกเลือก    3( - - ) 

  รวม                     7( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204597 สัมมนา      1 

01204599 วิทยานิพนธ            3 

  วิชาเอกเลือก    6( -  - ) 

  รวม                       10( -  - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฎิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204599 วิทยานิพนธ    9 

  รวม                     9 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01204511  ระบบมีรูปแบบและความสามารถในการคํานวณ 3(3-0-6) 

 (Formal Systems and Computability) 

โมเดลเชิงทฤษฎีของการคํานวณ ฟงกชันท่ีคํานวณไดและคํานวณไมได ปญหาท่ีเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจและภาษาท่ีมีรูปแบบ ออโตมาตา และความสัมพันธของออโตมาตา ไวยากรณและภาษาท่ีมีรูปแบบ ความ

ซับซอนของการคํานวณ ปญหาแบบสมบูรณเอ็นพีและตรรกเชิงคณิตศาสตร  

Computational models. Computable and uncomputable functions. Decision 

problems and formal languages. Automata and relations among automata. Grammars and 

formal languages. Computational complexity. NP problem and mathematical logics. 

 

01204512  การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธีคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Design and Analysis of Computer Algorithms) 

การออกแบบข้ันตอนวิธีอยางมีประสิทธิภาพ การแบงแยกและพิชิต การเรียกซํ้า การโปรแกรม

พลวัตและข้ันตอนวิธีแบบละโมบ การเลือกหลักนามธรรมขอมูลท่ีเหมาะสม การวิเคราะหและความถูกตองของ

ข้ันตอนวิธี ข้ันตอนวิธีทางพีชคณิต ปญหาเชิงการจัด เทคนิคการพิสูจนสําหรับ          การวิเคราะหความซับซอน   

Design of efficient algorithms. Divide and conquer. Recursion. Dynamic programming 

and greedy algorithm. Selection of appropriate data abstraction. Analysis and correctness of 

algorithms. Algebraic algorithms. Combinatorial problems. Proving techniques for complexity 

analysis. 

 

01204513  การออกแบบข้ันตอนวิธีแบบขนาน 3(3-0-6) 

(Design of Parallel Algorithms) 

การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธีแบบขนาน โมเดลพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรแบบขนาน 

ข้ันตอนวิธีคอมพิวเตอรแบบขนานสําหรับการเลือกสรร การเรียงลําดับ การคนหา ปญหาเชิงการจัด ปญหา

เมตริกซ ปญหาเชิงตัวเลข และข้ันตอนวิธีกราฟ 

Design and analysis of parallel algorithms.  Fundamental models of parallel 

computers.  Parallel algorithms for selection, sorting, searching, combinatorial problems, matrix 

problems, numerical problems, and graph algorithms. 

 

 

 



 

 

 

01204514  เรขาคณิตเชิงคํานวณ  3(3-0-6) 

(Computational Geometry) 

ข้ันตอนวิธีสําหรับเรขาคณิตเชิงคํานวณแบบไมตอเนื่อง การคนหาพิกัดคํานวณเชิงเรขาคณิต เปลือก

รูปทรงนูน การหาจุดใกลเคียง แผนภาพ โวโรนอย  การหาจุดตัด การประยุกตในการออกแบบวงจรรวมขนาด

ใหญมากและคอมพิวเตอรกราฟฟกส 

Algorithms for discrete computational geometry. Geometric computation range 

searching, convex hulls, proximity, voronoi diagram, intersection. Application in very large scale 

integrated circuit design and computer graphics. 

 

01204515  พ้ืนฐานของวิทยาศาสตรขอมูล 3(3-0-6) 
(Foundation of Data Science) 
แนวคิดสําคัญของวิทยาศาสตรขอมูล การประมาณคา การทดสอบความกลมกลืน การสรางภาพ

นามธรรม การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหแบบถดถอย การวิเคราะหการจัด

กลุม การวิเคราะหอนุกรมเวลา สถิติแบบเบย การประยุกตสถิติข้ันสูง 

Basic concepts of data science. Estimation. Goodness-of-fit test. Data visualization. 

Hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis. Classification analysis. Time-series 

analysis. Bayesian statistics. Applications in data science. 

 

01204521  สถาปตยกรรมระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Digital System Architecture) 

การออกแบบและการจําแนกประเภทของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การจัดการระบบความจํา 

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบพิเศษ คอมพิวเตอรสมรรถนะสูงชนิดตาง ๆ คอมพิวเตอรแบบลดจํานวนคําสั่ง 

แบบขนานและแบบกระจาย แบบสายทอ แบบประมวลผลเวกเตอร แบบประมวลผลรวม ซูปเปอรคอมพิวเตอร 

และคอมพิวเตอรท่ีมีหนวยประมวลผลขนานจํานวนมหาศาล 

Design and classification of computer architectures.  Memory management. Special 

purpose computer architectures.  Varieties of high-performance computers: reduced instruction 

set computers (RISC), parallel and distributed computers, pipelining, vector processors, 

associative processors, supercomputers, and massively parallel computers. 
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01204523  ระบบการคํานวณแบบทนความผิดพรอง 3(3-0-6)  

(Fault-Tolerant Computing Systems)  

ขอกําหนดของการทนความผิดพรอง ชนิดของขอผิดพลาด การวัดของความเชื่อถือได การตรวจรู

ขอผิดพลาดและข้ันตอนวิธีการกูระบบกลับคืน ระเบียบวิธีของการทําใหเกิดผลการวิเคราะหโมเดลและการ

ประเมิน การออกแบบและการวิเคราะหซอฟตแวรแบบทนความผิดพรอง 

Specification of fault-tolerance. Fault classes. Measures of reliability. Fault detection 

and system recovery algorithms. Methodology of implementation, analytical models and 

evaluation. Design and analysis of fault-tolerant software. 

 

01204525  เครือขายเครื่องรับรูไรสายและอินเทอรเน็ตแหงสรรพส่ิง  3(3-0-6) 

(Wireless Sensor Networks and Internet of Things) 

แนวคิดสําคัญของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง สถาปตยกรรม        การประยุกต และชุดโพรโทคอล

สําหรับเครือขายเครื่องรับรูไรสายและอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ่ง โพรโทคอลสื่อสารท่ีระดับชั้นตางๆ การโปรแกรม

เครื่องรับรูไรสาย การหาเสนทางและการไหลของขอมูล โครงขายเชิงอุปกรณและเชิงขอมูล การจัดการกําลังและ

การควบคุมโทโพโลจี การหาตําแหนง  โพรโทคอลไอพีรุนท่ี 6 บนอุปกรณพลังงานต่ํา 

Basic concepts of the Internet of Things. Architectures, applications, and protocol 

stacks of wireless sensor networks and Internet of things. Communication protocols at different 

layers. Wireless sensor node programming. Routing and data flow. Node-centric and data-centric 

networking. Power management and topology control. Localization. IPv6  over low-power 

devices. 

 

01204526  โครงแบบเครือขายและการบํารุงรักษา 3(3-0-6) 

(Network Configurations and Maintenance) 

การจัดเตรียมแลน การจัดการเลขท่ีอยูไอพี ไอพีรุนท่ี 6 โครงแบบการหาเสนทาง รายการการ

ควบคุมการเขาถึง การจัดเตรียมแลนแบบไรสาย โครงแบบสวิทชและการจัดเตรียมแลนเสมือน การแปลเลขท่ีอยู

เครือขาย ความสามารถในการปฏิบัติการระหวางเครือขาย ความปลอดภัยเครือขาย 

LAN setup. IP address management. IPv6. Routing configuration. Access control list. 

Wireless LAN setup. Switch configuration and virtual LAN setup. Network address translation. 

Network interoperability. Network security. 

 



 

 

 

01204528  ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกตใชในเครือขาย 3(3-0-6) 

(Queueing Theory and Applications in Networks)  

ตัวบริการแบบเดี่ยวและแบบพหุ โดยมีรูปแบบของรับเขาและเวลาใหบริการเปนแบบเอ็คโพเนน

เชียล แบบเออรลัง คาคงท่ีและแบบท่ัวไป แหลงกําเนิดขอมูลแบบจํากัด การใหบริการแบบมีสถานะท่ีข้ึนตอกัน 

อัตราการเขารับบริการของขอมูลและรูปแบบการจัดลําดับความสําคัญของการใหบริการ  

Single server and multi-server: exponential, Erlang, constant, and general form of 

input and time service. Limited source. Dependent service. Consumer and producer rate and 

service priority. 

 

01204529  เครือขายเฉพาะท่ีแบบไรสาย 3(3-0-6) 

(Wireless Local Area Networks) 

การสื่อสารแบบไรสาย เครือขายเฉพาะท่ีแบบไรสาย เทคโนโลย ี มาตรฐานและสวนประกอบ การ

ควบคุมการใชสื่อแบบไรสาย สถาปตยกรรมทางกายภาพแบบไรสายและการออกแบบ การเบ็ดเสร็จและการทําให

เกิดผล การประเมินประสิทธิภาพ เครือขายขอมูลเซลลูลาร เครือขายเฉพาะท่ีไรสายแบบหลายสื่อ หัวของานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

Wireless communications. Wireless local area network. Technologies, standards, and 

components. Wireless medium access control. Wireless physical architecture and system design. 

Integration and implementation. Performance evaluation. Cellular data networks. Multimedia 

wireless local area network. Related research topics. 

 

01204532  ระบบเวลาจริง  3(3-0-6) 

(Real-Time Systems)  

นิยามและประเภทของระบบเวลาจริงและฝงตัว หลักการออกแบบระบบเวลาจริงและฝงตัว การ

โมเดล ความเชื่อถือไดและความคงทนตอ   ความพรอง ความพรอมกัน ประเด็นการเขาจังหวะ ลักษณะทางเวลา      

การจัดลําดับเวลาจริง ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจรงิ การสังเคราะหระบบและการตรวจสอบ กรณีศึกษา 

Definition and types of real-time and embedded systems.  Design principles of real-

time and embedded systems. Modeling. Reliability and fault tolerance. Concurrency. 

Synchronization issues. Timing characteristics. Real-time scheduling. Real-time operating 

systems. System synthesis and validation. Case study. 
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01204533  การออกแบบตัวประมวลผลภาษาและตัวแปลภาษา 3(3-0-6) 

(Design of Language Processor and Translator)  

ความสัมพันธระหวางภาษากับออโตมาตา การจําแนกประเภทไวยากรณ  การวิเคราะหเก่ียวกับ

คําศัพทและการจัดการตารางสัญลักษณ  การวิเคราะหวากยสัมพันธโดยกระจายประโยคแบบบนลงลางและแบบ

ลางข้ึนบน การวิเคราะหทางอรรถศาสตรและการสรางรหัสระหวางกลาง      การปรับรหัสใหดีท่ีสุดและการสราง

รหัสเครื่อง การสรางตัวแปลภาษา โครงงานเขียนตัวแปลภาษา  

Relation between languages and automata. Classification of grammars. Lexical 

analysis and symbol-table management. Top-down parsing and bottom-up parsing. Semantic 

analysis and intermediate code generation. Code optimization and code generator. Approaches 

in constructing language processors. Language translator project. 

 

01204534  ระบบการคํานวณแบบขนาน  3(3-0-6) 

(Parallel Computing Systems)  

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรท่ีมีหนวยประมวลผลแบบขนานหลายตัวแบบเอสไอเอ็มดี สถาปตยกรรม

ตัวประมวลผลแบบพหุคูณ การเชื่อมโยงของเครือขาย การทํางานประสานและการสื่อสาร การจัดการระบบ

ความจําและบริเวณเขาถึงไดดวยตําแหนงท่ีอยู การบริหารการประมวลผลและ           การกําหนดการ ตัวแปร

แบบขนานและภาษาแบบขนาน การประเมินสมรรถนะ 

Massively parallel SIMD processors. Multiprocessor architecture. Interconnection 

networks. Synchronization and communication. Memory and address space management. 

Process management and scheduling. Parallel compilers and languages. Performance 

evaluation. 

 

01204535  การคํานวณแบบกลุมเมฆ 3(3-0-6) 

(Cloud Computing) 

สถาปตยกรรมการคํานวณแบบกลุมเมฆ ระบบกระจาย การคํานวณท่ีทนตอความผิดพรอง เครื่อง

เสมือน แฟมขอมูลแบบกระจาย การออกแบบการดําเนินการของศูนยขอมูล ทัศนมิติของการคํานวณแบบกลุมเมฆ      

ความทาทายและประเด็นในการคํานวณแบบกลุมเมฆ 

Cloud computing architecture. Distributed systems. Fault-tolerance computing. 

Virtual machines. Distributed file system. Design and operations of data centers. Survey of latest 

cloud computing perspectives. Challenges and issues in cloud computing. 

 

 

 



 

 

 

01204536   ระบบแบบเช่ือถือได  3(3-0-6) 

 (Dependable Systems) 

แนวคิดสําคัญในการคํานวณแบบกระจายและแบบคลาวด          การจัดการกับความผิดพลาดใน

ระบบกระจาย สมาชิกแบบพลวัต ระบบ   การสื่อสารแบบตัวตอตัวและแบบหลายกลุม โมเดลการเขาจังหวะ

เสมือน ความคงเสนคงวาในระบบกระจาย การประยุกตใชเทคนิคท่ีใหความนาเชื่อถือ 

Basic concepts in distributed and cloud computing. Overcoming failures in 

distributed systems. Dynamic membership. Point-to-point and multi-group communication 

systems. Virtual synchrony execution model. Consistency in distributed systems. Applications of 

reliability techniques. 

 

01204537  การบริหารจัดการศูนยขอมูล 3(3-0-6) 

(Data Center Administration and Management) 

แนวคิดพ้ืนฐาน การบริหารจัดการศูนยคอมพิวเตอรและศูนยขอมูล การตรวจสอบสมรรถนะและการ

ประเมิน วิธีการเลือกคอมพิวเตอรให เหมาะสม การบริหารจัดการศูนยขอมูลและมาตรฐาน ความเสี่ยง         

ความปลอดภัย กรณีศึกษา 

Fundamental concepts. Administration of computer centers and data centers. 

Performance monitoring and evaluation. Proper computer selection methodology. Data center 

administration, management, and standards. Risk. Security. Case study. 

 

01204551  ระบบฐานขอมูลข้ันสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Database Systems)  

ระบบฐานขอมูลข้ันสูง ฐานขอมูลแบบกระจาย ความถูกตองของขอมูล การควบคุมความเชื่อถือได

และความคงสภาพของขอมูล ทฤษฎีความสัมพันธ อรรถศาสตรของรูปแบบขอมูลและการเชื่อมตอระหวางภาษา

โปรแกรมกับฐานขอมูล  

Advanced database systems. Distributed database. Integrity of data. Reliability and 

consistency control. Relational theory. Semantics of data types and connection between 

programming languages and database. 

 

01204553  การเก็บบันทึกและสืบคนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Information Storage and Retrieval)  

การใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดเก็บขอมูล การสืบคนบรรณานุกรม และสารสนเทศท่ีเก็บใน

ลักษณะภาษาธรรมชาติ การวิเคราะหทางสถิติ การวิเคราะหทางวากยสัมพันธ และตรรกวิทยาของเนื้อหาขาวสาร 

การประเมินประสิทธิภาพของการสืบคน 
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Computer-aided organization and retrieval of bibliography with natural-language 

information. Statistical, syntactic, and logical analysis of information content. Evaluation of 

retrieval effectiveness. 

 

01204554  การเขารหัสลับและความปลอดภัยของขอมูล  3(3-0-6) 

(Data Encryption and Security)  

วิธีการปองกันขอมูลคอมพิวเตอรจากผูท่ีไมไดรับอนุญาตโดยการนําขอมูลมาเขารหัสและควบคุมการ

เขาถึงสารสนเทศ ระบบการเขารหัสลับ แบบดั้งเดิม และระบบการเขารหัสลับสมัยใหม  

Methods of protecting computer data from unauthorized users by data encryption 

and by accessing information controls. Classical cryptographic systems and modern systems. 

 

01204555  วิศวกรรมขอมูลและระบบอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

(Data Engineering and Intelligent Systems) 

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โครงขายประสาท ตรรกศาสตรคลุมเครือ 

การเรียนรูของเครื่องจักร การคํานวณแบบขนานและกระจาย การวิเคราะหสวนประกอบหลัก การทําเหมือง

ขอมูล  

Digital signal processing. Genetic algorithms. Neural networks. Fuzzy logic. Machine 

learning. Parallel and distributed computing. Principle component analysis. Data mining. 

 

01204556  การทําเหมืองขอมูล  3(3-0-6) 

(Data Mining) 

กระบวนการคนพบความรู เทคนิคการประมวลผลกอน เทคนิค    การทําเหมืองขอมูล เทคนิคการ

ทําเหมืองขอมูลท่ีไมมีโครงสรางและท่ีมีโครงสรางซับซอน แนวโนมของเทคนิคการทําเหมืองขอมูล 

Knowledge discovery process. Data pre-processing technique. Data mining 

techniques. Un-structured and complex data mining techniques. Data mining technique trends. 

 

01204557  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

(Big Data Analytics) 

โครงสรางพ้ืนฐานของฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับขอมูลขนาดใหญ แหลงท่ีมาของขอมูลขนาด

ใหญ และประเภท การโปรแกรมบนแพลตฟอรมแบบกระจาย ระบบไฟลสําหรับวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ        

ท่ีจัดเก็บขอมูลและการเขาถึงโดยใชเครื่องมือแบบเอสคิวแอลและไมใช      เอสคิวแอล เทคนิคการวิเคราะหและ

การทํานายขอมูลโดยใชการเรียนรูของเครื่องจักรและ เหมืองขอมูล เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหโครงสรางและ

ไมใชโครงสรางแบบแบตชและเวลาจริง กรณีศึกษา 



 

 

 

Hardware and software of big data infrastructure. Big data sources and types. 

Programming on distributed platform. File system for large data analysis. Storage and its access 

using SQL-like and No-SQL-like tools. Data analysis and prediction techniques using machine 

learning and data mining. Tools for structured and unstructured analysis for batch and real-time 

mode. Case study. 

 

01204558  การวิเคราะหเครือขายสังคม 3(3-0-6) 

(Social Network Analysis) 

โครงสรางสื่อสังคมและการสรางแบบจําลอง สมบัติทางเครือขายสังคม วิธีการสําหรับการวิเคราะห

เสนเชื่อมโยง การตรวจหาเครือขายชุมชน ลักษณะพฤติกรรมของผูใช การแพรกระจายของขอมูล พฤติกรรม

เลียนแบบและการกําหนดอิทธิพลทางสังคม การทํานายการเชื่อมโยงและการอนุมานเครือขาย การวิเคราะหเชิง

อารมณความรูสึกและการทําเหมืองความคิดเห็น งานประยุกตเชิงสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตร 

Social media structure and modeling. Social network properties. Methods for link 

analysis. Network community detection. User behavior characterization. Information diffusion. 

Behavior cascade and social influence. Link prediction and network inference. Sentiment 

analysis and opinion mining. Applications for social sciences and economics. 

 

01204562  ระบบอิงความรู    3(3-0-6) 

(Knowledge-Based Systems)  

การแทนความรู และขบวนการหาเหตุผล หลักการพ้ืนฐาน ขอดีและขอจํากัดของระบบฐานความรู

แบบกฎเกณฑ แบบเฟรมและแบบตรรกศาสตร  สถาปตยกรรมของระบบกระดานดํา การรวบรวมความรู การ

ตรวจสอบฐานความรูใหตรงเปาหมายและถูกตอง เทคนิคในการสรางคําอธิบาย ระบบการจัดการรักษาขอมูล

ความจริง ระบบการวางแผนงานอัตโนมัติ   

Knowledge representation and its reasoning tasks.  Principles, advantages and 

limitations of rule-based systems, frame-based systems, and logic-based systems. Black-board 

architecture. Knowledge acquisition, validation and verification. Explanation production 

techniques. Truth-maintenance systems. Automatic planning systems. 
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01204564  เครือขายหนวยประสาทเทียม 3(3-0-6) 

(Artificial Neural Networks) 

วิธีการพ้ืนฐานของเครือขายโมเดลคอนเนคชันนิส สํารวจการพัฒนาในอดีต และผลงานวิจัยใน

ปจจุบันท่ีเปนผลมาจากระบบเชิงคํานวณและ เชิงไดนามิก ตรรกศาสตรเชิงนิวรอล เพอเซฟตรอน เครือขายแบบลิ

เนียอะแดปทีฟ การสะทอนแบบอะแดปทีฟ โมเดลในการลดขนาดพลังงานใหนอยท่ีสุด โมเดลทํางานแบบแขงขัน 

หลักการของการสงผลความผิดพลาดแบบถอยหลังและเทนเซอรโมเดล 

Fundamental method of connectionist model networks. Surveys of historical 

developments and recent research results from both the computational and dynamical 

systems. Logical neurons. Perceptrons. Linear adaptive networks. Adaptive resonance. Energy 

mininizing models. Competitive activation models. Error back-propagation and tensor models. 

 

01204566  การประมวลผลภาษาธรรมชาติข้ันสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Natural Language Processing)  

การประมวลผลภาษาธรรมชาติในระดับสูงเนนเรื่องการนําเทคนิคทางสถิติและการเรียนรูดวย

เครื่องจักรรวมกับทฤษฎีทางภาษาศาสตรมาพัฒนาแบบจําลองเพ่ือประมวลผลภาษาธรรมชาติ ต้ังแตระดับคํา 

ระดับไวยากรณ ระดับความหมาย และระดับปริจเฉท เทคนิคและการประยุกตใชการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ข้ันสูง เชนการจัดกลุมและแบงประเภทเอกสาร แบบจําลองหัวขอ การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือสรุปเอกสารแบบ

อัตโนมัติ การทําเหมืองเอกสารเพ่ือสกัดขอมูลสําคัญ การเรียนรูเชิงลึกสําหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Advanced natural language processing. Emphasis on employing statistical 

techniques and machine learning, as well as linguistic theories, to develop natural language 

processing models for word-level, syntax-level, semantic-level, and discourse-level processing. 

High-level natural language processing techniques and applications, including text clustering 

and classification, topic modeling, text summarization, text mining. Deep learning for natural 

language processing. 

 

01204569  การเรียนรูของเครื่องจักรสําหรับการประยุกตทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

(Machine Learning for Engineering Applications) 

หลักมูลทางคณิตศาสตรสําหรับการเรียนรูดวยเครื่องจักร ทฤษฎี  การเรียนรูเชิงสถิติ การเลือก

ลักษณะ เทคนิคการเรียนรูดวยเครื่องจักร  การเรียนรูแบบมีการดูแลและไมมีการดูแล การเรียนรูแบบเสริมแรง 

แนวโนมของการประยุกตการเรียนรูดวยเครื่องจักรทางวิศวกรรม 

Fundamental mathematics for machine learning. Statistical learning theory. Feature 

selection. Machine learning techniques. Supervised and unsupervised learning techniques. 

Reinforcement learning. Trend of machine learning applications in engineering fields. 



 

 

 

01204571  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Digital Signal Processing) 

ระบบและสัญญาณแบบไมตอเนื่องเชิงเวลา ข้ันตอนวิธีการแปลงแบบแซด ฟูเรียรทรานสฟอรม

แบบดิสครีตและฟาสฟูเรียรทรานสฟอรม    การออกแบบตัวกรองแบบดิจิทัลและเทคนิคการประมวลผลแบบ

พิเศษรวมท้ังการประยุกตใชงาน  

Discrete time signal and system. Z-transform algorithm. Discrete Fourier Transform 

and Fast Fourier Transform.  Digital filter design and special techniques of signal processing 

including its application. 

 

01204573  ระบบหุนยนตและการควบคุม 3(3-0-6) 

(Robotics and Control Systems) 

วิเคราะหวิธีการการออกแบบและการทํางานของระบบหุนยนต    การตรวจสอบวัตถุสามมิติโดยใช

ภาพเชิงดิจิทัล การควบคุมแขนหุนยนต   การแปลงเปลี่ยนโคออดิเนต ระบบการควบคุมปอนกลับ สวนประกอบ

ทางฮารดแวร การประยุกตใชงานในการควบคุมหุนยนตดวยไมโครคอมพิวเตอรแบบกระจาย คําสั่งและแผนการ

สั่งงาน    

Analysis of methods of the design and operation of robotic systems. Identification 

of three-dimensional objects using digitized images. Arm control. Coordinate transformations. 

Feedback control systems. Hardware components. Applications of distributed microcomputer 

systems for robotic control. Command languages and planning of job assignments. 

 

01204574  การออกแบบระบบวงจรรวมขนาดใหญมาก 3(3-0-6) 

(Very Large Scale Integrated Circuit System Design) 

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก สถาปตยกรรมของหนวยประมวลผล หนวยความจําและวงจร

ตรรก การวางตําแหนงไอซี การออกแบบและการสรางตนแบบวงจรรวมขนาดใหญอยางรวดเร็ว การประมาณ        

การหนวงเวลาและการวิเคราะหขีดความสามารถ การใชเครื่องมือชวย     การสังเคราะหและจําลองวงจรรวม

ขนาดใหญมาก 

VLSI Design. Processing unit architecture. Memory and logic circuit. IC placement. 

Design and construction of a rapid prototype large scale integration. Delay time determination 

and performance analysis. Synthesis and simulation the circuit via CAD tools. 
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01204575  การออกแบบระบบดิจิทัลข้ันสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Digital Systems Design) 

หลักการออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมและเครื่องสถานะจํากัด เทคนิคการออกแบบระบบดิจิทัล 

คอมพิวเตอรชวยออกแบบวงจรดิจิทัล  ภาษาพรรณนาฮารดแวรและตัวแปลภาษา การวิเคราะหและจําลอง        

การทํางานของวงจรตรรกะดิจิทัล การออกแบบอัตโนมัติของวงจรดิจิทัล        การสังเคราะหวงจร การแบงสวน 

การวางตําแหนงและการจัดเสนทางบน    พีแอลดีและเอฟพีจีเอ แนวคิดการทดสอบวงจรดิจิทัล การออกแบบ

สวนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Principle of design of a combinational logic circuit and finite state machine. Digital 

system design technique. Computer aided design for digital circuits. Hardware descriptive 

languages and its compiler. Analysis and simulation of a digital logic circuit. Digital design 

automation of a digital circuit. Circuit synthesis, partitioning, placement and routing on PLD and 

FPGA. Digital circuit testing concept. Design of computer component. 

 

01204581  คอมพิวเตอรกราฟฟกสข้ันสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Computer Graphics) 

เทคนิคของคอมพิวเตอรกราฟฟกสในรูปสามมิติ การนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบ การ

แทนภาพเคลื่อนไหว เสนโคงและพ้ืนผิว    การออกแบบข้ันตอนวิธีเพ่ือใชในการจัดการเสนโคงและการสองสวาง

ของ  ผิววัตถุ  

Computer graphics techniques for 3-D images. Computer-aided design. Animation 

Representation. Curve and surface.  Design of algorithms for manipulating curves and 

illumination. 

 

01204583  การรูจํารูปแบบ  3(3-0-6) 

(Pattern Recognition) 

ทฤษฎีของการรูจํารูปแบบ หลักการแบบพาราเมทริก และนอน-พาราเมทริกของการจําแนกรูปแบบ 

ฟงกชันการตัดสินใจ การจําแนกประเภทดวยฟงกชันนาจะเปนจริงและฟงกชันระยะทาง การประเมินความ

หนาแนน การเรียนรูผานการควบคุมตรวจตราและไมผานการควบคุมตรวจตรา         ผังตนไมตัดสินใจ การ

ลดทอนลักษณะ การประเมินสมรรถนะและการจําแนกโดยใชขอมูลบริบท 

Pattern recognition theory. Parametric and non-parametric approaches to 

classification. Decision functions. Classification with likelihood functions and distance functions. 

Density estimation. Supervised and unsupervised learning. Decision tree. Feature reduction. 

Performance estimation and classification using contextual information. 

 



 

 

 

01204584  การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 

(Digital Image Processing) 

การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล การประยุกตการใชงานจริง  การประมวลผลภาพ การแปลงฮิส

โตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน  การตรวจจับขอบ การปรับแตงภาพ การแบงสวนภาพ การเขารหัสของภาพ

ดวยคอมพิวเตอรและการบีบอัดขอมูล 

Digital image processing. Image processing algorithms in the context of real-world 

applications. Histogram tranformation. Noise reduction. Edge detection. Image enhancement. 

Image segmentation. Image coding and compression. 

 

01204585  การยศาสตรในระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Ergonomics in Computer and Information Systems) 

ปจจัยมนุษยในแงของผูใชท่ีสัมพันธกับการพัฒนาซอฟตแวรและการใชระบบฐานขอมูล การ

ออกแบบโตตอบระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร เทคนิคการเขียนโปรแกรม การสรางคูมือใชงาน กลวิธีการพัฒนา

โปรแกรม การตรวจแกและความนาอานของโปรแกรม การสรางระบบโตตอบ การพิจารณาเวลาตอบสนอง อัตรา

การแสดงผลกราฟฟกส การชวยเหลือออนไลน ภาษาคําสั่ง และการเลือกรายการเมนู       

Human factors in the role of users in relation to software development and 

database system use. Designing user interface, programming technique, preparing user manual, 

program development strategy, program debugging and readability. Building interactive system, 

consideration of response time, graphical display rate, online help, command languages and 

menu selection. 

 

01204591  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร       1(0-3-2) 

(Research Methods in Computer Engineering) 

หลักและระเบียบวิธีทางการวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัวขอ

งานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิควิธีการ การวิเคราะหแปลผล

และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอใน  การประชุมและการตีพิมพ  

Research principles and methods in computer engineering and problem analysis for 

research topic identification. Data collection for research planning. Identification of samples and 

techniques. Analysis, interpretation, and discussion of research result. Report writing for 

presentation and publication. 
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01204596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา  

Selected topic in computer engineering at the master’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 

 

01204597  สัมมนา   1 

(Seminar)  

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in computer engineering at 

the master’s degree level. 

 

01204598  ปญหาพิเศษ  1-3 

(Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน  

Study and research in computer engineering at the master’s degree level and 

compile into a written report. 

 

01204599  วิทยานิพนธ     1-36 

(Thesis)    

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 


